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Æblebladet i maj 2021 fra teknisk service
Der er sat gelænder op i den lange gang
ved hus 3-5 og 7 ud mod Skovfogedvej.
Gelænderne kan bruges som støtte og
træning for vores beboere

Der er lagt store sten forskellige steder i Æblehaven på græsplænerne, for at
forhindre biler i at køre og parkere på græsset.
Vi er på nuværende
tidspunkt kun 2 personer
i teknisk service og har
meget at se til.
Sommeren nærmer sig
med udendørs arbejde og
derfor ser vi frem til at få
ansat en ny teknisk
service leder.

Husk at du finder teknisk
service bag den blå dør lige
over for køkkenet i
hovedbygningen.

I maj er det område E der skriver
i æblebladet
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Nyt fra Jan
Kære alle,
Heldigvis for Æblehaven åbnes der nu op for en mere
normal hverdag. Første skridt er, at vores Café bliver åbnet
og det har særlige stor betydning for beboere i Æblehavens
område, som ikke selv har mulighed for at tilberede mad.
Restriktioner som coronapas er vi dog stadigt underlagt, at vi
skal tjekke.

En anden rigtig god ting er, at vi nu har fået
lov at planlægge ture ud fra Æblehaven i vores
bus. Det giver mulighed for flere oplevelser,
og muligheder for igen at se og opleve uden
for Æblehaven.

Områdeledere Pernille og Charlotte har valgt nye udfordringer. Det betyder, at
indtil der er valgt mere permanente løsninger, tager Bianca, Eva, Marianne og
Janni over. God vind til Pernille og Charlotte.
Venlig hilsen
Jan Munkholm
Centerleder
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Så kom foråret.
Pædagogerne takker for meget stor deltagelse af både mænd og kvinder, da der blev malet
påskeæg og træer i fælleshaven.

I den kommende tid vil vi tilbyde
gåture rundt i lokalmiljøet, når vejret
tillader det. På disse ture vil vi gøre
brug af, vores nyindkøbte kørestol
med hjælpemotor. Vi tager kaffe / the
med, holder pauser undervejs og taler
om de mange nye tiltag der er i gang,
eller skal ske.

Vi vil også begynde, at bruge pavillonerne i fælleshaven til spil og almen hygge.
Pædagogerne er stadig meget åbne for forslag til ture ud af huset og aktiviteter i
Æblehaven.
Husk at gøre brug af jeres Klippekort - Det er kun fantasien og lidt Corona der sætter
grænser.
Pædagogerne har forårskuller! SÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ
Gæt en fejl i første afsnit.
Der er gevinst til de 5 første der henvender sig til
pædagogerne vedr. fejlen.

Hanna

Kirsten

Telefon: 24911589

Telefon: 24911586
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I ØNSKES HJERTELIG TILLYKKE MED

FØDSELSDAGEN

01/5
05/5
08/5
13/5
15/5
15/5
21/5
22/5
28/5
31/5

Lis Petersen, Hus 16,-2
Conny L. B. Laursen, Hus 1,-1
Egon Carlo Asping, Hus 14,-1
Ole la Cour Halved, Hus 5,4
Johan Nilsson Lilja, Hus 12,-6
Dris Belga, Hus 8,-5
Helge Larsen, Hus 4,-1
Kamma E. W. Larsen, Hus 5,-7
Hanne Jensen, Hus 5,-6
Lis Lillian Christiansen, Hus 5,-5

GUDSTJENESTE
Gudstjeneste i Kernehuset er aflyst
pga. Corona

Sognepræst:
Elisabeth Krarup de Medeiros
4373 0037 / 6116 0037

Vi BYDER VELKOMMEN TIL:
Medarbejder
Social- og sundhedsassistent Patricia Roxas
ansat pr. 1/5-2021 i område D
Social- og sundhedshjælper Bernice Amla
ansat pr. 1/5-2021 i område F
Social- og sundhedshjælper Maria
Rahmatilah ansat pr. 1/5-2021 i område F
Beboere:
Anni Lindahl Eibye, Hus 9,-4
Hans Halgir Lindberg, Hus 10,-5
Lilian Ruth Frederiksen, Hus 14,-3
Mette Kirstine Adolfsen Andersen, Hus 14,-8

Sognepræst:
Michael Hald Jacobsen
2941 4035
Træffes: Tirs. og tors. 17.00-18.00
Ons. og fre. 10.00-11.00
Sognepræst:
Peter Sander
2941 4247
Træffes tirsdag og torsdag kl. 10 – 12

Hvis du har lyst til en samtale med én
af præsterne, kan du altid ringe til os,
eller bede personalet om at gøre det.

Vi siger farvel til:
Beboer:
Willy Qvist Petersen, Hus 5,-3

Deadline for indlæg til bladet
er altid den 15. i måneden inden kl. 12.00
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OMSORGSTANDPLEJEN
ER I ÆBLEHAVEN
HVER TORSDAG
KONTAKT TANDPLEJEN
PÅ TELEFON
4328 2632

Åbent:
Mandag – fredag: 11.00 – 12.45
Weekend og helligdage: 11.30 –12.30
Salg af varm mad, bi-ret, kaffe og
kage. Desuden på hverdage kold
eller lun anretning, smørrebrød og
salat.
For gæster: Husk coronapas, gælder ikke
for Æblehavens beboere.

DEMENS
ÆBLEHAVENS BLADUDVALG
Personale:
Ninna, Kernehuset
Jeanett, Kernehuset
Redaktion:
Ninna Rasmussen, Jeanett Jensen
og Helle Larsen
Korrekturlæser:
Lene Hecht og Joy Hansen

Har du spørgsmål vedrørende
demens eller brug for råd og
vejledning, så er du velkommen
til at kontakte mig.
Demenskonsulent
Jane Meinert
telefon: 2929 9623

Tryk:
Brøndby Kommunes Trykkeri
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Daghjemmets side
Vi har holdt temafest med Kim Larsen som tema, der blev spillet god musik, som alle kunne
synge med på. Køkkenet havde lavet dejlig mad. Der blev dækket fine bord med duge,
blomster og fine foldede servietter.

Gymnastik blev der også tid til 

Påskefrokost fik vi også holdt, med højt belagt smørrebrød og en lille en´ til
Nedenstående ser du de medarbejdere, der er at finde i Daghjemmet

Marianne

Joy

Lene

Mette

Helle
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Helle Dagny

Joyaline

Lene

Busture til Pederstrup med Johan og Dorthe hus 12
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Tur til Pederstrup med Henning og Hanne hus 5

9

MAJ 2021

KOSTPLAN Beboere

Lørdag
1 maj

1 Nakkesteg m/ svesker, skysovs, kartofler,
rødkål

Gåsebryst

Søndag

2 Kylling i karrysovs, kartofler, ærter,
mango chutney

Frugttærte m/
flødeskum

Mandag

3 Frikadeller m/ stuvet spinat, kartofler

Syltede blommer m/
råcreme

Tirsdag

4 Kotelet i fad m/ peberfrugt, kartofler

Abrikosgrød med
fløde

Onsdag

5 Kødsovs m/ pasta, salat m/ agurk, tomat,
dressing

Bananasplit m/ flødeskum
(banan,vaniljeis,chokoladeso
vs)

Torsdag

6 Stegt fisk m/ persillesovs, kartofler,
karotter

Solbærdessert m/
flødeskum

Fredag

7 Kalvekød i peberrodssauce, rødbeder

Lørdag

8 Ribbensteg m/ skysovs, kartofler, rødkål

Pandekage m/
vaniljeis,
chokoladesovs
Karamelfromage

Søndag

9 Skinkeschnitzel m/ bearnaisesovs,
kartofler, ærter

Fløderand m/
jordbærsovs

Mandag 10 Farsbrød m/ tomat, skysovs, kartofler,
asier

Stikkelsbærgrød med
fløde

Tirsdag

11 Gullasch m/ kartofler, rødbeder

Henkogt pære m/
råcreme

Onsdag

12 Fisk i fad m/ gulerod, pastinak, kartofler,
citron-dildsovs

Lagkage m/
chokolademarengs

Torsdag 13 Stegt kylling m/ skysovs, kartofler,
Kr Him
rabarberkompot, agurkesalat

Islagkage

Fredag

14 Bøf Lindstrøm m/ skysovs, kartofler,
kapers, rødbeder

Æblegrød med fløde

Lørdag

15 Marineret nakkesteg m/ skysovs, kartofler, Tyttebærris
blomkål

Søndag

16 Hamburgerryg m/ flødekartofler,
bønner/karotter
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Nougatis m/ vafler

Mandag 17 Stegt medister m/ stuvet ærter & gulerod,
kartofler

Henkogt fersken &
ananas m/ råcreme

Tirsdag

18 Gryderet m/ gris, champignon, kartofler,
appetitagurker

Jordbærgrød med
mælk/fløde

Onsdag

19 Fiskefrikadeller m/ citronsovs, kartofler,
gulerodsråkost

Chokoladebudding
m/ flødeskum

Torsdag 20 Stegt lever m/ bløde løg, skysovs,
kartofler, rødbedesalat

Appelsinkoldskål m/
kammerjunkere

Fredag

21 Wienerpølser m/ varm kartoffelsalat,
sennep & ketchup

Rabarbersuppe m/
flødeskum

Lørdag

22 Mørbrad i fad m/ porre, rød peber,
pikantsovs, kartofler

Citronfromage m/
flødeskum

Søndag

23 Kylling i krydret tomatsovs, kartofler,
broccoli/blomkål

Othellolagkage

Mandag 24 Frokost i husene vogne hentes 11.30
2 Pinse

Aften: Blomkålssuppe,
ostemad

Tirsdag

25 Kalkunschnitzel m/ paprikasovs, små
ristede kartofler, blomkål

Pandekager m/
solbærsyltetøj

Onsdag

26 Gryderet m/ hakket oksekød, porre,
kartofler

Henkogt abrikos m/
råcreme

Torsdag 27 Dampet fisk m/ grøntsags sovs, kartofler

Pære Belle Helene m/
flødeskum
(pære, vaniljeis,
Stikkelsbærgrød med
chokoladesovs)
fløde

Fredag

28 Krebinet m/ stuvet blomkål, kartofler,
persilledrys

Lørdag

29 Flæskesteg m/ skysovs, kartofler, rødkål

Kvarkdessert m/
mandarin, flødeskum

Søndag

30 Glaseret skinke m/ dijonsovs, kartofler,
broccoli

Frugttærte m/
flødeskum

Mandag 31 Frikadeller m/ vildtsovs, kartofler, asier,
syltet tyttebær
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Henkogt frugtcocktail
m/ råcreme

TELEFONLISTE
ÆLDRECENTRET ÆBLEHAVEN
Der er nu 5 valgmuligheder:
Tryk 1: For kontakt til personalet i husene
Tryk: Husnummer
Tryk 2: For kontakt til Daghjemmet
Tryk:
1: Stort afsnit
2: Lille afsnit
3: Områdeleder Marianne

4328 2709

Tryk 3: For kontakt til Kernehuset
Tryk 4: For kontakt til køkkenet
1: Central køkkenet
2: Kontor
Tryk 0: For personlig kontakt
Indlæg til æblebladet sendes til:
nmr@brondby.dk
jwj@brondby.dk
hlr@brondby.dk

Område C sygeplejersker
Områdeleder Janni
Område D Hus 8+10
Områdeleder Charlotte
Område E Hus 2+3+4+5+9
Områdeleder Pernille
Område F Hus 1+12+14+16
Områdeleder Bianca
Område B Vaskeri og rengøring
Områdeleder Eva
Teknisk service
Teknisk serviceleder Adam
Eksterne leverandøre:
Tandlæge
Torsdage kl. 08.00-15.00
Taxa

2482 3781

Yousee: Kabel TV

8080 4040

TDC: Telefon

8080 8080

MEDLEMMER AF BRUGER-OG PÅRØRENDERÅDET I ÆLDRECENTRET ÆBLEHAVEN
Beboer:
Pårørende:
Område D:
Hus 8+10
Ledig
Lone Kruse / danlo@mail.dk
Område E
Hus 3+5
Ingrid Schumann(Næstformand)
Doris Bertelsen
schumann@youmail.dk
Område E
Hus 2+4+9
Helle Corse (Formand)
Ledig
HCO@ssi.dk
Område F
Hus 1+12+14+16
Ledig
Ledig
Beboer suppleanter:
Pårørende suppleanter
Område D:
Hus 8+10
Ledig
Gitte Benedicht
Område E
Hus 3+5
Ledig
Ledig
Område E
Hus 2+4+9
Hjørleif Chaldea/ h.chaldea@gmail.com
Ledig
Ivan Priess/ ivan.priess@icloud.com
Område F
Hus 1+12+14+16
Lizzie Persson
Ledig
lizziepersson38@gmail.com
Andre:
Seniorrådet
Seniorrådet:
suppleant:
Karin Bredgaard
Ingen
kab@mail.dk
tlf.: 6161 2477

12

2485 4043
2012 3809
2180 8012
2940 0993
2044 2331

3057 4213
4848 4848

tlf.: 2859 5504
tlf.: 2062 5876
tlf.:

tlf.: 2461 4845

tlf.: 5356 5482
tlf.: 4032 6440
tlf.: 4097 3317

1. maj
1 maj er arbejderklassens
international kampdag. Det første 1.
maj-møde i Danmark blev afholdt i
1890. Her blev dagen for første gang
brugt til at demonstrere mod dårlige
forhold på arbejdspladsen. Kravet var
her en arbejdsdag på højst 8 timer.
Først i 1919 indførtes en 8-timers arbejdsdag i Danmark. I 1939 kom der lov om
lønnet ferie, og i 1974 blev fem dages arbejdsuge indført.
Et vigtigt punkt i 1. majarrangementerne har været talerne, af
de forskellige partier i fagbevægelsen.
I dag er 1. maj for de fleste mere en
folkefest end en politisk demonstration.
Men især politisk venstreorienterede
bruger stadig dagen som det var
tiltænkt.

5. Maj Danmarks befrielse
Kl 18.30 d. 4 maj 1945 kapitulerede tyskerne til den berømte engelske general,
Bernard Montgomery.
Overgivelsen trådte først i kraft næste morgen kl. 8,
men allerede få minutter efter radio meddelelsen d. 4
maj, vrimlede gaderne med jublende mennesker, der
sang, dansede og omfavnede hinanden.
Mørklægningsgardinerne blev fjernet, bål blev tændt i
gaderne og der kom levende lys i vinduerne.
Befrielsen oprandt uden nogen slutkamp på dansk jord
mellem tyske og allierede styrker. Mange danskere reagerede derfor ikke kun
med glæde, da befrielsesbudskabet lød, men også med udtalt lettelse. En
krigstræt befolkning fik håb om, at det snart ville blive bedre.
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1. maj

Jeg hedder Anton, født 8.12.29 i Thisted i Jylland. Min
far Axel Pedersen og var landpost og min mor
Magrethe var hjemmegående. Det var alle mødre den
gang. Jeg er tvilling med Albert og en lillebror Arthur,
de er nu begge to døde i dag. Jeg gik på Thisted
borger skole, der gik jeg til 7 klasse. Jeg var bydreng
hos Købmand Mortensen, når jeg fik fri fra skole. Efter
skole fik jeg job som arbejdsdreng hos DEC i Thisted.
Jeg flyttede til København da jeg var 21 år, hvor jeg
lejede et værelse privat, hos en dame som lejede værelser ud. Fruen i husets voksne søn
havde et snedker værksted, han sørgede for jeg fik job hos Walther Jessen i Glostrup, en
stor trælast handel. Der nåede jeg at være i 43 år. Jeg traf min kone Åse da jeg var 22 år og
vi blev gift da jeg var 25 år. Vi flyttede sammen i en lille lejlighed på Frederiksberg, der fik vi
2 dejlige børn, en dreng og en pige. Så skulle lejligheden vi boede i rives ned, så var vi så
heldige at få en lejlighed i Brøndby, på Brøndby Nordvej, og der boede vi i 40 år. Indtil Åse
blev dement, så flyttede vi til Æblehaven og det var en rigtig god beslutning, det har jeg
været rigtig glad for. Åse er død for 10 år siden og jeg har nu boet i Æblehaven i 12 år. Vi
nåde at være gift i 59 år, desværre nåede vi ikke at holde Diamantbryllup. Siden mit første
job har jeg været i fagforening, jeg har altid holdt på det var vigtigt at være solidarisk og stå
sammen om retfærdighed for alle. Min far Axel har altid holdt på man skulle være i en
fagforening, så det er jeg opdraget med. Jeg var medlem af Trælasternes fagforening, og var
tillidsmand i Walther Jessen for 20 kollegaer. Det var et tillidshverv jeg var rigtig glad for.
Jeg var også næstformand i fagforeningen i mange år. Når vi afholdt 1. maj, mødtes vi om
morgenen i Fagforeningen, til fælles morgen mad, kaffe og en lille bitter. Med taler og
fællessang og så fulgtes vi i fælles flok ned til fælleparken med de røde faner, hvor der igen
blev lyttet til taler og sangen: ” Når jeg ser et rødt flag smælde” og selvfølge fik vi en kold øl
eller to. Senere blev den fagforening jeg var medlem slået sammen med Lager og Handel, så
stoppede jeg med at være næstformand. Jeg gik på efterløn sammen med Åse da jeg var 63
år, så vi nåede at få rigtig mange gode år som efterlønner.
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Anton hus 2.

Månedens konkurrence
Månedens konkurrence:
Hvilken weekend i maj afholdes mors dag?
1.
2.
3.

1. weekend i maj
2. weekend i maj
4. weekend i maj

Kryds & tværs

1

2

3

4

5

6

15

7

8

9

10

Månedens konkurrence og kryds & tværs
Løsningen skal lægges i postkassen ved kernehuset,
senest den 15. i hver måned.
Hver måned bliver der trukket én vinder i krydsord
og én vinder i konkurrencen. De heldige vindere kan vælge
mellem rødvin, hvidvin eller chokolade.
Gevinsterne afhentes i Kernehuset.

Vinder af ”ved de det?”:

Vinder af krydsordet:

Svar: 16. april

Svar: Krukkerne

Grete Jensen

Anni Larsen

Daghjemmet

Hus 3 - 2

Månedens konkurrence
Svar:______________________________________________________

Navn:______________________________________________________
Bolig:______________________________________________________

Løsningen skal afleveres senest d. 15. i hver måned
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Mors dag.
Hvilken mor bliver ikke blød om hjertet, når hun modtager
en gave eller en blomst på mors dag? Det er den perfekte dag
at give lidt tilbage af al den kærlighed, som din mor har givet
dig op gennem opvæksten. Men hvorfor fejrer vi egentlig
mors dag i Danmark, og hvorfor betyder dagen så meget?
I dag er dagen mere populær end nogensinde. Mange
danskere vil gerne leve op til den lykkelige kernefamilie, og moderens rolle og selve mors
dag er den perfekte måde at hylde kernefamilien og familieidyllen.
Hvornår er det mors dag? Dagen er kendt og fejres over store dele af verden, men den
fejres på forskellige tidspunkter. I Frankrig og i Sverige fejres dagen den sidste søndag i maj,
i Norge den 2. søndag i februar, i Albanien, Bulgarien og Rumænien den 8. marts, I Rusland
den 14. oktober. Og sådan kunne vi blive ved. Men vigtigst er det vel også, hvilken dag den
falder på i Danmark.
Mors dag i Danmark falder altid den 2. søndag i maj.
Den kan altså falde på alt fra den 8. maj til den 14. maj.

Mors dag historie.
Vidste du, at idéen om mors dag faktisk stammer helt
tilbage fra USA i 1872? Det var en kvinde ved navn Julia Ward Howe, der kom på idéen om
en dag dedikeret til at hylde mødre. Julia var en amerikansk forfatter og forkæmper for
kvindevalgret. Hun mente også, at mors dag skulle være en, der samtidig hyldede freden.
Julias idé om mors dag tog dog aldrig rigtig fat, før hendes egen datter, Anna, begyndte at
arbejde for at få anerkendt dagen, der hyldede mødre. Hendes projekt lykkedes og op
igennem 1900-tallet bredte konceptet sig til resten af USA. Konceptet kom til Danmark i
1929.
Den allerførste mors dag blev afholdt den 12. maj 1929 i Forum i København. Den blev
afholdt under en blomsterudstilling. Siden da har svaret altid været ”den anden søndag i maj”
på spørgsmålet: Hvornår er det mors dag?
Til at starte med var dagen ikke kommerciel, men blot
en dag hvor man hyldede kvinden og moderrollen. Da
kvindesynet ændrede sig og blev udfordret i 70’erne
og 80’erne havde mors dag en midlertidig nedgang,
men er siden blevet populær igen.
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Ældrecenteret Æblehaven var på besøg i
Middelalderlandsbyen
I ugerne op til påske havde vi i Middelalderlandsbyen besøg fra Æblehaven. Beboerne skulle
lære lidt om livet i Middelalderen gennem historiske værksteder. Vi aftalte at der skulle støbes
tinsmykker, hvor mange valgte bl.a. at støbe en Torshammer, dette smykke giver kraft og
styrke, noget vi alle kan have brug for engang i mellem. I smedjen kunne de slå med en hammer
på det glødende jern og forme en S-krog, som i middelalderen blev brugt som ophæng i et
ildsted.
Der blev også skudt med bue og pil, her var beboerne ret gode til at ramme plet. Beboerne blev
også vist rundt i landsbyen. De var inde i kirken, som er en rekonstruktion af en svensk
stavkirke fra middelalderen, hvor man bl.a. kan se kalkmalerier. Beboerne var også forbi
klosterhaven, selvom der ikke er meget at se endnu, men om lidt pibler det frem med duftende
lægeurter, som blev brugt i middelalderen.
I løbet af dagene var der aktiviteter rundt om bålstedet, hvor der blev lavet lækre
middelalderlige fladbrød og pølser.
Det vil glæde os at invitere Æblehavens beboere på besøg en anden gang.
Mange hilsner fra Niels Jelsbak
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Ture til
middelalderlandsbyen.
På turene til middelalderlandsbyen fik vi lov til at
lave smykker, som man måtte tage med hjem. Vi
fik også på det ene besøg, lov til at hilse få fårene
og fik pølser og fladbrød lavet over bål. Vi blev
taget godt imod hver gang og vi nød samværet og
det friske
vejr.
Et par
friske fyre
fik skudt
med bue
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De skønne møer fra hus 3 fik også en tur i kirken
og køkkenhaven, hvor der var lægeurter og
planter til at indfarve garn med.

De smykker man kunne lave,
var enten Thors hammer, et
kors eller et hjerte.
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